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2011
Istennel felnőni!
A nyári tábor sok öröme és kihívása mellett a legnagyobb kegyelmi ajándék, hogy a hittan tábor
idejében minden nap úgy misézem, hogy gyermekek töltik meg a templom padjainak nagy részét.
Legtöbbjük, hála Istennek, rendszeres templomba járó, de mégis ezekben a lelki napokban benne
van valami plusz, személyesség a liturgiában – ami megjelöli az embert egy életre.
A szentmise szertartása alatt végignézve az arcokon, a kifejező gesztusok, melyek az ég felé
irányulnak – ima, ének, testtartás által – érezni az ég és a föld találkozását. Itt lehet megtapasztalni
mi a tiszta, szép, igaz, és jó, ellentétben a világgal, ami sajnos már rég nem ezen értéket vallja. Azért
is oly mocskos.
Ahhoz, hogy – bármennyire meglepő – lehet tisztán, lelkiismeretesen, istenhívőként élni, mindent
meg kell tenni, hogy az értelem–akarat–érzés (melynek vallási tükörképe hit–remény–szeretet)
erényei által tanúskodjunk életünkkel Isten és Egyházunk szeretetéről.
Erőt adva a gyengének, reményt az elesetnek, bíztatást az elhagyottnak, igaz utat a megtévedtnek,
igaz boldogságot a lelkileg üres embernek.
Eltűnődöm, hittanosaimra gondolva, vajon mennyi gyermek nincs megkeresztelve, nem hall a
szüleitől soha sem az Istenről, nem lát imádkozó embert családjában, és az igaz emberi vonásokat
felcseréli az üres felületes önimádat. Miként nő fel a gyermek, ki vagy mi lesz a támasza? Előbbutóbb mindenkinek saját lábán kell megállnia!
Manapság sok ember könnyen padlóra kerül, okosok keresik a választ, miért történik ez-az, éppen
vele, pedig olyan ígéretes volt, annyi minden volt benne!
A lényeg mindig lemarad: a lelkiismeret-vizsgálat!
Az embernek szüksége van Istenre. Szerencsés az a gyermek, aki Istennel tud felnőni, megtartva
hitét, emberségét, nem utolsósorban magyarságát egy életre!
Zoltán atya
plébános

’Akkor megint szólt Isten: ”Teremjen a
föld zöldellő növényeket, amelyek
termést hoznak, és fákat, amelyek
magot rejtő gyümölcsöt teremnek a
földön." Úgy is lett. A föld zöldellő
növényeket termett, amelyek termést
hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek
gyümölcsöt
érlelnek,
amelyben
magvak
vannak,
a
fajtának
megfelelően. Isten látta, hogy ez jó.’
(Biblia: A teremtés)
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Evangélium Szent Márk szerint (7,1-13)
Egy alkalommal köré gyűltek a farizeusok néhány Jeruzsálemből való írástudóval együtt. Látták,
hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és
általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyökig, így
tartják magukat a vének hagyományaihoz. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem
mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók,
rézedények leöblítéséhez.
A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: "Miért nem követik
tanítványaid az ősök hagyományait, miért eszik tisztátalan kézzel
a kenyeret? Ezt a választ adta nekik: "Találóan jövendöl rólatok,
képmutatók, Izajás, amikor így ír: Ez a nép ajkával tisztel, ám a
szíve távol van tőlem. De hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik,
amelyeket hirdetnek, csak emberi parancsok. Az Isten parancsait
nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz, a korsók és
poharak megmosásához és sok ehhez hasonlóhoz ragaszkodtok."
Majd így folytatta: "Szépen semmibe veszitek Isten parancsát,
hogy hagyományotokat állítsátok a helyére." Mózes azt mondta:
"Tiszteld apádat és anyádat" és: "Aki gyalázza apját és anyját, az
halállal lakoljon." Ti viszont ezt mondjátok: Ha valaki azt mondja
apjának vagy anyjának, hogy Korbán, azaz áldozati ajándék az,
amivel segíthetnélek, már nem engeditek meg neki, hogy valamit
is tegyen apjáért vagy anyjáért. Isten szavát érvénytelenítitek
hagyományotokkal, amellyel azt átadjátok. És sok ehhez hasonlót
tesztek.”
Az Anna napi események
Ahogy az idei egész nyáron oly gyakori volt, úgy a búcsú napja is hűvösre, esősre sikerült. De ez
csak az időjárásra volt igaz. Az eső megkímélt bennünket, csupán a Vujisics együttes délutáni
koncertjének utolsó hangjaira jött meg a zápor, de akkor kiadósan. Jellemzi az egész napon részt
vevők jó hangulatát, hogy még ekkor sem fogták menekülőre. A beszélgetés, a pohár bor kedvéért
mindenki szívesen ázott egy kicsit.
Az idei Anna napi szentmisén nagyon sokan voltunk. A misét Zoltán atya mutatta be, con celebrált
Szilágyi János atya, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos ház igazgatója. A szentbeszédet János atya
mondta.

A zenekar és énekkar Mozart B-dúr misét játszotta, énekelte. Az ünnep fényét most már évek óta
emeli, hogy a nagyszerű zenét értő és odaadó tolmácsolással adják elő a már látásból ismert
zenészek, énekesek. Vezényelt: Méhes Imre. Mindannyiunk nevében köszönjük a felkészülést és az
előadást!
A képek visszaadnak valamennyit az esemény hangulatából:
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Ahogy eddig is minden évben szokás volt, Zoltán atya kitüntető emléklapot és ajándékot adott át
egyházközségünk két tagjának, akik szeretettel végzett munkájukért kapják elismerésként,
köszönetként.
Az idei kitüntetettek: Nagy Miklósné Klára asszony és Szontághné Végh Judit asszony.

Nagy Miklósné, Klári néni hosszú évek során át volt plébániánk egyik hitoktatója. Ez alatt a hosszú
idő alatt sok-sok gyereknek igyekezett lelkébe csepegtetni a keresztény katolikus hit tudás-alapjait.
Ahogy köszönetként mondott pár szavában utalt is rá Klári néni, a szülők, nagyszülők voltak
együttműködő partnerei abban, hogy küldik a gyerekeket, beíratják hittanra a gyerekeket.
Szontághné Végh Jutka, sokaknak Jutka néni, Zoltán atya egyik nagy segítsége a plébánia ügyeinek
intézésében, de még sokszor az autóval közlekedésben is, amikor az atyának számára kevéssé
ismert címen van intéznivalója. De nem ez a szolgálat a kiemelésre méltó. Csupán arra példa, hogy
mindenben lehet számítani segítségre Jutka, Jutka néni részéről, bármilyen tennivalóról van szó az
egyházközség dolgaiban.
Hálás köszönet mindkettőjüknek!
Délután került sor a Vujisics együttes koncertjére. Még talán a délelőtti szentmisénél is többen
voltunk, akik hallani akarták az együttes műsorát.
Mivel a templom előtti koncertekkel Puszta Sándor születésének századik évfordulójára is
emlékezünk, ezért most is elhangzott egy vers, hosszú vers Takács Istvánné, Vera néni
tolmácsolásában. Nagy tapsot kapott. Hasonlóan nagy tapsot érdemelt Stein Katalin, aki Puszta
Sándor egy másik versén kívül saját, Puszta Sándorról szóló versét is elmondta.
Ezután már valóban a koncert következett. Remekül éreztük magunkat, mert a játszott, leginkább
délszláv zene jó hangulatú, a zenészek pedig mindnyájan mesterei hangszerüknek, hangszereiknek.
A többes szám jogos, mert majd mindenki többféle hangszerrel is azonos jó színvonalon muzsikált.
Zeneértőket és csak zene-élvezőket egyaránt megragadott a sokszor virtuóz játékot követelő
előadás, a zenészek jó hangulatát átvette a hallgatóság, amit nem tudott elrontani az elinduló eső
sem.
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Horvátországi élmény
Több éve ugyanott töltünk pár napot a nyárból – Horvátországban, Krk szigetén, egy kis
halászfaluban – és vasárnaponként megyünk a misére. Ez mindig élmény.
Élmény annak ellenére, hogy a nyelvből egy szót sem
értünk. De a szertartást tudjuk követni, hiszen a
katolikus egyház egyetemes, és ott az Adoremus
segítségnek. Az igazi élmény a hívek odaadó részvétele és
a többszólamú ének. A falusi férfiak, a halászok, akik
előzetes csengőszóra vonulnak csak be a mise elején. A
sok apáca a szomszédos rendházból. A sok gyerek.
Élmény érezni, ahogy a falu közössége éli a vallást.
De élmény érezni a hétköznapok szakralitását a
mindennapi munkában, vagy a ’Bog-Bog’ köszöntésben,
Stojan atya prédikál
A kis templom oltára
amelynek ’Isten-Isten’ fordítása nem adja vissza igazi
jelentését. Élmény érezni, hogy ebben a szomszédos országban még a hazafisággal együtt a vallás is
természetes része az emberek életének.
A horvát nép a kezdeti (Kr.u. 700-1000) viszontagságokat követően Szent László királyunktól
kezdve a XIX. szd. közepéig szoros szövetségben, bánságként kötődött Magyarországhoz. Könyves
Kálmánunk horvát király is volt, onnantól volt Magyarország társországa Horvátország. A Zrínyi és
Frangepán (Frankopan) család sok hőst adott a két nemzetnek. A két országot évszázadok alatt
sújtó csapások ellen együttesen igyekeztek védekezni. Az osztrák-olasz háborúskodás
viszontagságai adtak tápot a horvát önálló törekvéseknek, amely végén Jellasics bán rá is támadt a
Habsburgok ellen szabadságharcát vívó magyarokra 1848-ban.
A sok vihar ellenére a horvátok kitartottak katolikus hitükben, amely megannyi nehézségben volt
támaszuk.
Nevelős Géza

Nyárnyitó operett-délután, nyárbúcsúztató versek
A Szent Anna templom és a Puszta Sándor Kulturális Alapítvány évadnyitó koncertje előtt, június
26-án megemlékeztünk a 100 éve született Puszta Sándor egykori plébánosunkról. Adorjánné,
Vera, Puszta Sándor verseket szavalt, majd Pizzághné, Julcsi, a Puszta Sándor Kör vezetője
emlékezett Tiszi bácsira.
A templomtéren felállított pódiumon a
Budapesti
Operettszínház
sztárjai,
Szendy Szilvi és Peller Károly, Fischl
Mónika és Vadász Dániel tartottak
nagyszerű
műsort
a
szépszámú
közönségnek. A népszerű és közismert
dalok éneklésébe a közönséget is
bevonták, remek táncaikkal gyakran
ragadtatták tapsra a nézőket.
A műsor után sokan megtekintették a felújított Puszta Sándor emlékszobát, majd Förgeteg Ákos és
Magyar Kálmán finom borai mellett sokáig folyt a beszélgetés.
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Augusztus 28-án a nyár elbúcsúztatása történt meg Császár Angéla színművésznő előadóestjével.
Ezt Fischer István jó hangulatú visszaemlékezése előzte meg Puszta Sándor plébános úrra, a szinte
apjaként tisztelt Tiszi bácsira, aki mellett a főministránsi rangig jutott el.
Császár Angéla szintén Puszta Sándorral kezdte műsorát, az
általa válogatott versek szavalatával. A művésznő
előadásában kinyíltak a versek, a pap-költő gondolatai elérték
a hallgató szíveket. Az utána következő magyar költők
verseinek és egyéb írásoknak előadói blokkja úgy építkezett,
hogy a hallgatóság elbűvölése a nagy taps után sem ért véget,
nem mozdultunk, a hallottak és a művész elvarázsoltak
bennünket.
Reményik Sándor: Templom és iskola című verse különösen
megragadott mindenkit.
Hittantábor 2011
Az idei hittantáborban a gyerekek a szerzetesrendekkel és az oltárszolgálattal ismerkedhettek meg
részletesebben, emellett színes programokkal igyekeztünk a tanítás előtti utolsó hetet élvezetessé és
tartalmassá tenni. A reggeli szentmise és az utána következő szalámis vagy lekváros kenyér reggeli
idén sem hiányozhatott, csak úgy, mint a gyerekek közös játékai a szünetben, kidobós, vagy a
,,kacsintós”. A szerzetesrendek megértésében Zoltán atya és a hitoktatók is segítettek, de úgy a
leghitelesebb, hogyha egy igazi szerzetes mesél a gyerekeknek. Szerencsére erre volt alkalmunk,
külön köszönet ezért Martin ferences atyának. Az oltárszolgálat a ministrálás lényegének
megértését, a ministráns feladatait és azok pontos elvégzését foglalta magában, amit a templomban
a gyerekek gyakoroltak is. Fontos tudni, hogy a rendszeres templomba járás a ministrálás
alapfeltétele, azok lettek a tábor végén fő és kisministránssá avatva, akik a szentmisén mindig részt
vesznek és fegyelmezettek, a feladatokat pontosan ellátják. Jövőre is lesz avatás, reméljünk, egyre
több gyerek teljesíti majd a feltételeket.

Idén Dömösre mentünk kirándulni, a Szentfa kápolnához, ahol Zoltán atya megtartotta a reggeli
misét, Anna az énekórát, majd a további időben a játéké volt a főszerep. A tisztás tökéletes helyszín
volt a 40 fokban, hiszen azt a keveset, amit gyalogoltunk fölfelé, árnyékban tettük meg, a tisztás
melletti hűvös patakban pedig nagyon jót játszottak a gyerekek, az erdei klíma sokkal kellemesebb
volt, mint visszatérve a faluban.
A mindennapi énektanulás egyetlen nehézsége a lentről áradó ebédillatok voltak, de megérte
kitartani, gyönyörűen énekeltek a misén a gyerekek, köszönet a tanításért Annának!
És az összes nap egyik fénypontja az ebéd. Nagyon finomat főztek nekünk idén is, köszönjük
mindenkinek a paprikáskrumplit, a fasírtot, a sajtos tésztát, a több száz (!) palacsintát!
Délutánonként sor került a kézműves foglalkozásokra is, nagy sikere volt a nemezkígyónak, amiből
gyönyörű karkötőt lehetett csinálni, vagy a rózsafüzérfűzésnek, de hajtogattak a gyerekek
templomot, vagy simán gyöngykarkötőt fűztek. Az egyik legszebb kézműves mű az ikon lett, kis fára
szentképet ragasztottak majd lakkal lekenték ezeket. Fantasztikus látvány volt egyszerre a rengeteg
kis száradó ikon. És mivel sok hosszú hajú kislány is volt, a hajfonás sem maradhatott el.
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Az eddigi évek hagyományaival szakítva nem előadás zárta a tábort, hanem a már említett
ministránsavatás, amit egy rövid teszt előzött meg. Gratulálunk minden csapatnak, jól válaszoltak,
sok mindenre emlékeztek a héten megtanultakból. A gyerekek délelőtt a templomban
megpróbálták az utolsó apró információkat is megtanulni a helyes oltárszolgálatról, amit a szülők
előtt szépen be is mutattak, az újonnan tanult énekekkel együtt. A záró mise és az avatás után a
kertben kis ünnepség várta a résztvevőket. Köszönjük a finom sütiket a szülőknek és a nagyszerű
gulyáslevest Zoltán atyának!
Végezetül szeretném, ha elgondolkodnánk
azon, hogy mi ad erőt nekünk, a mai kor
rohanó emberének? Szerencsések azok,
akik ki tudnak kapcsolni és ki tudnak
szakadni a stresszes hétköznapokból.
Mindenki másképp teszi ezt. Nekünk,
hittantábor vezetőknek megadatott ez az
élmény,
egy
hétig
45
gyerekkel
foglalkozhattunk, és remélem a többiek
nevében is kijelenthetem, hogy lelkileg
teljesen feltöltődtünk, a stresszt és
rohanást, a hétköznapok anyagias és
romlott világát teljesen sikerült kizárni.
Nekem legalábbis teljes mértékben. Annyi kedvesség, szeretet, őszinteség árad a gyerekekből, ami
bármelyik felnőtt szívét megérinti. Kívánom mindenkinek, hogy részese lehessen egyszer egy ilyen
lelki élménynek.
Sprenger Renáta

A hála fontossága
Első ízben tartottunk hálaadó szentmisét, amelyen
megköszönhettük a megtermelt élelmet a teremtő Atyának.
Néhányan közülünk hozták terményeiket az oltár elé, jövőre
biztosan még többen lesznek.
Ez a szép szokás is egy azok közül, amelyet elhagytunk, és
amelyet vissza kell hozni életünkbe. Miért fontos ez?
Ha kapunk valamit, akkor – ha jól neveltek vagyunk –
megköszönjük. A hála ennél több. Olyat kapok, ami
különösen fontos nekem, talán még létfontosságú. Ilyen az
élelem. Sokan tesznek azért, hogy legyen élelmünk, de
legfőképpen Isten, aki mindent megad hozzá, hogy legyen.
Neki ne kéne köszönni, Neki ne kéne hálát adni?
Vannak emberek, akik nem képesek elviselni, hogy hálával
tartozzanak valakinek, és az ember mindig adósa Istennek.
Hogyan viseli ezt el, ha nem tanulja meg, miképp kell
hálásnak lennie? A vallástalanság egyik okaként éppen ezt
emlegetik az ezzel foglalkozó kutatók. Ki is kopott a
terményért való hála az életünkből. Hozzuk vissza!
Az ószövetségben a fontos termények betakarításához hozzá tartozott egy-egy hálaadó ünnep
(tavaszi árpa, nyári búza, őszi gyümölcsök). A ma is élő búzaszentelés tavasszal (Szent György
ünnepén), a gyógynövények megáldása (Keresztelő Szent János születése ünnepén), a gyümölcsök
megáldása (Úrszínváltozáskor) ugyanezt a lelkületet akarja ébren tartani bennünk.
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Népszámlálás
Ez év október 1. és 31. között népszámlálás lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a
népszámláláshoz kapcsolódóan országos kampányt hirdet, amelynek során arra buzdít minden
katolikust, hogy ezen alkalomból is tegyen hitet egyházunkhoz való tartozása mellett. A
népszámlálás adataira alapozva hosszú éveken keresztül az egyházat is érintő kérdésekben
lényeges döntések születnek, így – a hitbeli hovatartozás nyílt vállalása mellett – nagyon is
gyakorlati érvek szólnak amellett, hogy a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdésre – bár nem
kötelező válaszolni erre – katolikusnak vallja magát minden hívőtársunk.
Kérjük ezért, hogy a lakossági kérdőív 38. kérdésére: Mely vallási közösséghez, felekezethez
tartozónak érzi magát? – válaszul írják be: katolikus, és erre bíztassák a hitbeli testvéreket is.
PLÉBÁNIAI PROGRAMOK
Minden vasárnap 10.30-kor családok és gyermekek szentmiséje.
Szept. 11-én, vasárnap 10.30-kor lesz a Veni Sancte, az évnyitó szentmise.
Okt. 2. vasárnap Templomba járunk
Egész napos programra várjuk a gyermekeket. Ekkor lesz a rajzpályázat eredményhirdetése és a
rajzokból készült kiállítás megnyitója is.
Nov. 2-án, szerdán plébániai napot, szünidei hittant tartunk sok játékkal, énekkel.
Nov. 27-én, szombaton adventi készülődés. Adventi koszorút és kézműves ajándékokat készítünk,
mézeskalácsot sütünk.
Nov. 26-én, vasárnap adventi koszorúk megáldása.
Dec. 4-én, vasárnap a fél 11-es szentmise után ellátogat templomunkba a Mikulás.
Dec.11-én, vasárnap adventi lelkinap lesz, gyónási lehetőséggel.
Dec. 24-én 3-kor hittanosok betlehemes játéka a templomban, betlehemi láng átadása.
Szeretettel várunk minden családot, gyermeket a plébániai programokra, szentmisékre!
Keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálkozásra Zoltán atyánál lehet jelentkezni.
Máriapócs és a Felső-Tisza vidéke
Olyan vidéket jártunk be őszi
zarándoklatunkon, ahova ritkán
vetődik a Budapest környéki ember.
A Nyírség, a Bereg kimarad
legtöbbször még az országgal való
ismerkedő túrákból is. Elmondható,
hogy ezen az úton sok szép kulturális
élményben volt részünk, de a lelki
élmények
felülmúlták
eddigi
útjainkat!
A feldebrői Szt.István-kori templom,
a nyírbátori református és minorita
templom, a túristvándi vízimalom,
a szatmárcsekei temető a csónakformájú fejfáival és Kölcsey sírjával, Móricz Zsigmond hamis szülői
háza Tiszacsécsén, a lenyűgözően érdekes és szép református templom Csarodán, a Kilenclyukú híd
a Hortobágyon, az ötletes és szép sétány Nyírbátorban mind-mind nagy élmény volt lelki
tartalommal, de volt néhány mélyen a szívünkbe, lelkünkbe hatoló tapasztalásunk is.
Tákoson a ’mezítlábas Notre Dame’-nak is
becézett, kazettás mennyezetű kicsi református
templom önmagában is megragadja az embert, de
a templomot bemutató 76 éves Erzsike néni
személyisége, egyszerű és ragyogó hite, templomszeretetén
átsugárzó
Isten-szeretete
felejthetetlen. A beregi árvízről kérésünkre
beszélt. A 2001-es tavaszi áradást követő
karácsonyra, ahogy mondta, mindenki feje felé
újra tető került és örömüket a templomba hozták
az Isten-születés ünnepére! A Himnusz
eléneklésével az akkori összefogásért mondtunk
hálát és kértük a segítséget a mostani ínségben.
A máriapócsi szentmisénk alatt nagyszámú cigánysereg töltötte meg a templomot. Családok,
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fiatalok,
öregek.
Szépen
felöltözve,
virággal,
gyertyákkal. Hamar kiderült, hogy legtöbbjük talán
először jött templomba, de most eljöttek a Szűzanyához.
Zoltán atya felszólítása és az egyik anyuka gesztusa a
virág átadásával nemcsak megoldotta a hirtelen
keletkezett feszültséget, de tényleges résztvevőkké is
tette a szertartások fegyelméhez nem szokott csapatot.
Hajdúdorogon, a görög katolikus püspöki templomban
is lelki vezetést kaptunk az ottani atyától. Nemcsak a
templomról, de a görög katolikusságról, a szertartások
részleteinek jelentés-tartalmáról is. Még bemutatót is
kaptunk a szertartás közben énekelt dallamokból. A
máriapócsi Madonna-kép templomfelújítás kori, tömeg
által kísért visszaviteléről is mesélt, amikor az országot borító sűrű esőfelhők között egyetlen
keskeny sávban volt felhőtlen az ég, éppen Hajdúdorog és Máriapócs között!
Temetői Hírek
A temető felső kapujának cseréje következtében a gépkocsival
való behajtás nehezebbé vált. Ez szükséges volt a temető
tisztaságának megőrzése érdekében, mert bizony mindig
vannak, akik szemétlerakónak vélik a temetőt.
Az alsó kapuhoz hasonlóan a felső kapu kulcsa is elkérhető a
plébánián.
Nem hír, hiszen számtalanszor felhívtuk már a figyelmet a
temetői rend betartására, a lejárt sírok megváltására, a sírkőállítás szabályaira, sajnos nem sok foganattal. A ravatalozó oldalán ki is van függesztve a Temetői
Rend, kérjük, mindenki érdekében tartsák be!

Gárdonyi Géza sírja Egerben

Egyéb tudnivalók
Hittan-órák 2011/2012 (minden héten keddi napon)
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.

8:15-9:00
13:00-13:45
14:45-15:30
13:00-13:45
14:45-15:30
12:05-12:50
11:10-11:55
12:05-12:50
13:50-14:35

Balla Béla
Balla Béla
Ragóné Tegzes Márta
Ragóné Tegzes Márta
Balla Béla
Balla Béla
Ragóné Tegzes Márta
Ragóné Tegzes Márta
Balla Béla

6.-7.-8.
13:50-14:35 Ragóné Tegzes Márta
Hittan az óvodásoknak: hétfő 15:00-15:45
3. osztályosok részére elsőáldozási felkészítő oktatás
2012. márciustól
Bérmálási
felkészítő
szeptember
24-től
kéthetenként
Szerdánként 10 órakor kisgyermekes szülők hittana
Felnőtt (keresztségre, első áldozásra): egyénileg

» Idősek, betegek szentmiséje október 16.-én, a szentmise keretében a betegek szentsége
kiszolgálására is sor kerül. Előzetes jelentkezést kér Zoltán atya!
» Mindenszentek napján, november 1.-én, 15 órakor a temetőben, a ravatalozó előtti kegyeleti
helyen szentmisével emlékezünk halottainkra. November 2-án 17:30 –kor halottak-napi mise,
utána litánia a megholtakért.
A szentmisék rendje az évközi időben:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök
Péntek

08:00
17:30

minden első pénteken mise után szentségimádás

Szombat, vasárnapi előmise
Vasárnap
Családok miséje

17:30
9:00
10:30

Gyónási lehetőség: szentmisék előtt fél órával, illetve előzetes megbeszélés
szerinti időpontban.
Idősek és betegek szentséggel való ellátása otthon, a hónap első péntekén,
vagy előzetes megbeszélés alapján.

Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 26/383-091
Cím: Szent Imre herceg útja 14.
Plébános: Szalay Zoltán atya
Ügyfélfogadás: csütörtök: 9:00-10:00, péntek: 16:00-17:00, vagy előzetes
telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
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